
' с
. 

' 

- --· -- rp. Со~н-1я .. .-. ........... - .... -

:k N2 ... /.cL .. ~ .. И?.::::._:f: ....... .. . 
r•· ··~ · R._'!:( _ Qv ,. . f /, .. :--',~1 ~ !:1. .... . ... . w .. ... . ~ • • • •• .1. •••• "1. •••• • •• ztw..~. 1. ; 

ДО 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА от 
ДИСКРИМИНАЦИЯ (КЗД) 

СТАНОВИЩЕ 

на 

БЪЛГ АРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ (БХК) 

по пр. N2 37/ 2011 г. 
1
fj, С. -СХ~ 

У-~с~ 

Уважаеми дами и господа, членове на решаващия състав, 

Български хелзинкски комитет изцяло подкрепя жалбата на Радослав Стоянов и 

Добромир Добрев срещу "Елит медиа България" ООД, собственик на телевизия "Канал 3 ". 

Процесните изказвания на проф. Юлиян Вучков представляват хомофобска 

враждебна реч. Той публично унижава хомосексуалните хора, наричайки ги извратени; 

подиграва и негативизира правото им на защита от дискриминация; отрича свободата им 

да изразяват сексуалната си ориентация и ги противопоставя на хетеросексуалните мъже, 

с което настройва обществеността срещу ЛБГТ хората. За съжаление, коментарите на 

госта в студиото - г-н Бойко Борисов също не изразяват уважение към правата на 

хомосексуалните хора. 

По фактите 

В предаването си "Времена ц нрави", излъчено на 08.02.2011 г., с гост Бойко 

Борисов, около час и четиридесет минути след началото на дискусията проф. Юлиян 

Вучков изразява следните враждебни виждания спрямо нехетеросексуалните хора: 

• проф. Вучков счита, че отношението на съвременното общество към гей хората 

представлява "възхвала на извратеностите"; 

• водещият настройва зрителите си срещу ЛБГТ общността, като определя 

хомосексуалните хора като ненормални/ извратени, противопоставяйки ги на 

"нормалните мъже", "мъжаги~'; 

• той представя по изопачен начин защитата от дискриминация по признак сексуална 

ориентация и твърди, че срещу хетеросексуалните мъже можело да се говори 

свободно, но срещу хомосексуалните - не; един вид, че последните се ползват с 
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някаква протекция, вкmочително от Европейския съюз, който бил "много 
деликатен" към тях; 

• водещият твърди, че гей хората не трябва да манифестират своята сексуална 

ориентация ("гейовщина") "по гаден начин", което вече се случвало по много 

"телевизии", "програми", "концертни зали"; той съветва премиера да не "подценява 

това нещо" (гей културата и нейното все по-свободно разкриване и заявяване); 

• когато разбира, че в партията на премиера всички са "нормални", той се кръсти с 

думите "Слава Богу, дай Боже", с което изразява своята признателност към Бога за 

това и имплицитно налага мнението си, че единствено хетеросексуалната 

ориентация следва да бъде приета за допустима от християните; 

• в допълнение, г-н Вучков по груб и обиден спрямо ЛБГТ обществеността, жените и 

всеки друг зрител начин изтъква, че на хетеросексуалните мъже трябва да им бъдат < 
"издигнати паметници вече.. . [тъй като] си вършат както трябва работата с 

жените", с което отново насажда омраза спрямо гей хората, които счита за 

недостойни за уважение . 

Въпросното предаване по ТВ "Канал 3" получава широко медийно отразяване, като 
част от медиите акцентират имеНно върху разговора между водещия и премиера за гей 

хората (в-к Марица; в-к Труд; сайтът news.bg). 

По правото 

Вербалната агресия, основана на хомофобски предразсъдъци, представлява 

враждебна реч. Враждебната реч съставлява тормоз, често и подбуждане към 

дискриминация, в нарушение на Конституцията, международното право и Закона за 

защита от дискриминация (ЗЗДискр ). О 

Враждебна реч е всяка реч, която накърнява човешкото достойнство на основата 

на сексуална ориентация или друг защитен признак и създава враждебна и обидна среда за 

хора с такава ориентация, както и всяка реч, която подбужда към вражда или 
дискриминация на основата на сексуална ориентация или друг признак. 1 Следва преглед 
на 1) приложимите конституционни норми и практиката на Конституционния съд (КС), 2) 
приложимото международно право като неделима част от българското законодателство,2 в 
това число Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и 

Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и практиката по нея на Европейския 

Това определение се базира на дефиницията за тормоз на ЗЗДискр и на определението на Съвета 

на Европа за враждебна реч - "всякакви форми на изразяване, които разпространяват, подбуждат, внушават 

или оправдават расова омраза, ксенофобия, антисемитизъм или други форми на омраза на основата на 

нетолерантност, включително: нетолерантност, изразена чрез агресивен национализъм и етноцентризъм, 

дискриминация и враждебност срещу малцинствата, имигрантите и хората от имигрантски произход" 

(Препоръка .N~ R(97)20 относно враждебната реч). 
2 Вж. чл. 5, ал. 4 от Конституцията. 
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съд по правата на човека (ЕСПЧ), както и 3) приложимите разпоредби на Наказателния 
кодекс (НК) и ЗЗДискр. Посочваме и релевантни прецеденти на КЗД, Върховния 

административен съд (ВАС) и гражданския съд. В допълнение, разглеждаме 

препоръчителните мел~ународноправни стандарти на Съвета на Европа и Европейския 

съюз относно враждебната реч. 

1. Конституцията 

Чл. 6 от Конституцията прогласява равенството на хората по достойнство и права 
без оглед личното им положение (наред с други защитени признаци) . В практиката си КС 

постановява, че равенството на всички хора е основоnолагащ конституционен nринцип за 

обществото и правната ни система. 3 Съдът прогласява равенството за основно право на 
българските граждани.4 

Чл. 32 от Конституцията забранява незаконната намеса в личния живот на хората и 
гарантира защитата им срещу накърняване на техните достойнство, чест и добро име. 

Чл. 39, ал. 2 от Конституцията забранява сuободата на словото да се изnолзва за 
накърняване правата и доброто име на други лица и за разпалване на вражда. 

В практиката си КС утвърждава принципа, че при ·колизия между правото на 

мнение и правото на достойнство/ свобода от враждебна реч, примат има второто и 

същото ограничава свободата на мнение: 

4 

6 

7 

"( ... )правото свободно да се изразява мнение не е абсолютно( ... ) оправдано е да се 
допусне ограничаването му. Неговите граници се определят от ограниченията за 

упражняването му, въведени от Конституцията5 
( ... ) 

Степента, в която е допустимо ограничаването на правото свободно да се изразява 

мнение, е в зависимост от значимостта на интереса, преценен като също подлежащ 

на конституционна закрила ( ... ).6 

( ... ) накърняването на правата и доброто име на другиго е основание за 

ограничаване на възможността свободно да се изразява мнение както по силата на 

общата ограничителна разпоредба на чл. 57, ал. 2, така и с оглед на възприетата 
структура на чл. 39, в който правото на мнение се ограничава заради друго, 
конкуриращо право. В случая това е правото на лично достойнство, чест и добро 

име, което съгласно чл. 32, ал. 1, изр. 1 от Конституцията е също защитено.7 

Вж. Решение N2. 14 от 10.XI.1992 г. на КС по конст. д. N'2 14/92 г., стр. 1. 
Пак там. 

Вж. Решение N2. 7 от 4.VI.1996 r. на КС по конст. д. N2 1196 г., стр. 11. 
Пак там, стр. 12. 
Пак там, стр. 13. 
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( ... ) чл. 57, ал. 2, а и цялостният дух на Конституцията отдават приоритет на 

правата на личността (т.е . на другите граждани). В този смисъл възможността да се 

осъществи намеса в правото свободно да се изразява мнение, когато то се използва 

за накърняване на правата и доброто име на другиго, е най-голяма.8 ( ... ) 

Що се отнася до изказвания, които са насочеии към разпалване на вражда, ( ... ) 
текстът ( ... ) определено визира изказвания, които засягат интересите на 

социални групи. Тези групи могат да бъдат формирани по различен признак -
расов, етнически, религиозен, политически, национален, социален, сексуален 

11 т.н. Изключването на такива изказвания от обсега на защита е в съгласие с 

прокламираната в преамбюла на Конституцията като общочовешка ценност 

търпимост, с изискването за поддържане на търпимост и уважеш•е между 

вярващите от различни веро11зnоведания (чл. 37, ал. 1, изр. 2), със забраната 
да се създават организациИ, ч11ято дейност е насочена към разпалване на 

расова, национална, етническа или религиозна вражда (чл. 44, ал. 2). ( ... ) 
Правата, които нормите срещу изказван11я, проповядващи вражда и омраза 

("враждебна реч"), защитават, са със степен на з:uачимост, която обосновано 

се противопоставя на правото свободно да се правят такива изказвания. 

Съдържанието на последните не съставлява принос за създаването на 

демократични мнения или демократична воля."9 

Според КС различните изказвания "могат да имат различен характер от гледище на 

своята насоченост и предназначение, така че да бъдат третирани различно."1 0 За 
изказвания, за които КС преценява, че "очевидно не допринасят за формиране на 

демократични мнения", той заявява, че "не съществува основание да им се nредоставя 

конституционна закрила." 11 

8 

9 

10 

Jl 

Практиката на КС последователно утвърждава правото на достойнство/ свобода от 

враждебна реч като абсолютно право, което правото на мнение не може да накърнява. 

"В Преамбюла на Конституцията достойнството на личността е издигнато във 

върховен принцип.( .. . ) всеки има право на защита срещу посегателствата, които го 

накърняват. 

Достойнството като присъщо на човешката личност, от което произтичат равните и 

неотменими права на всички членове на човешкото общество, е признато и в 

Преамбюла на Всеобщата декларация за правата на човека и на международни 

Пак там, стр. 12. 
Пак там, стр. 15. 
Пак там. 

Пак там, стр. 14-15. 
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договори, по които България е страна - Международния пакт за икономическите, 

социалните и културните права и МеЖдународния пакт за гражданските и 
политическите права. Тези международни договори задължават държавите - страни 

по пакта (чл.- 2), да гарантират и да осигуряват упражняването на съответно 
признатите права. " 12 

"( ... ) Правата на личността и нейното достойнство са върховен конституционен 
принцип и са защитени безусловно на конституционно равнище. "13 

КС постановява, че човешкото достойнство е висша конституционна ценност, за 

накърняването на която (посредством обида) е оправдано и съразмерно да се ограничи 

( свободата на словото дори чрез налагането на наказателна отговорност. 14 

с. 
' , 

2. мпгпп 

Чл. 19 от МПГПП изрично постановява, че правото на мнение търпи огранитi~ния, 
необходими за защита правата и доброто име на личността. , 

-~·· 

3. (ЕКПЧ) 

Чл. 1 О ЕКПЧ също предвижда, че свободата на словото може да бъде ограниче:ЕJа за 

"защита на репутацията или правата на другите." Чл. 17 ЕКПЧ забранява свободата на 
изразяване да се използва за накърняване други права на личността по Конвенцията и 

обявява подобни деяния за злоупотреба с право. 

В своята практика ЕСПЧ съобразява следните фактори по дела, при които правото 

на мнение влиза в колизия с правото на достойнство и свобода от дискриминация: 

дали изказването е разпространено чрез медиите и в какъв мащаб; доколко е 

достигнало до пшроката общественост; какво въздействие може да окаже то; 

контекста, в който е наnравено, и целите му; използваните думи и дали мнението е 

представено обективно и провокира към публичен и академичен ·дебат, или 
предизвиква самоцелна омраза и нетърпимост. ~5 

4. нк 
Чл. 146 НК обявява за престъпление слово, унизяващо честта или достойнството на 

друг (обида). 

5. ЗЗДискр 

12 
Вж. Решение N~ 20 от 14.VII.1998 г. на КС по конст. д. N~ 16/98 г., стр. 2. 

13 Вж. Решение N!! 21 от 14.XI.l996 г. на КС по конст. д. N2 19/96 г. 
14 Вж. Решение NQ 20 от 14.VI1.1998 г. на КС по конст. д. N!! 16/98 г. , стр . 3. 
15 Вж. решенията по делата Gunduz v. Turkey, Applications no. 35071/97, Decision trom 4.1 2.2003, р. 49; 
Surek v. Turkey (No. 1), Applications no. 26682/95, Decision from 8.6.1999, р. 62; Wingrove v. ИК, Decision from 
22.10.1996, р. 62-63; Garaudy v. France, Applications' no. 65831/01 , Decision from 24.6.2003. 

~•1\Р<": с ул."Върбица" N2 7, София 1504 т<л . 02 943 4876, 02 944 0670 ф;; ;с<:: 0884 185 968 N:Л<HJ.Pc bhcffibgh~ lsinki.or9 '"' ro;:н:~·rcwww. bghelsi nk i.org 



БЪЛГАРСКVi 

ХЕЛЗИНКСКИ 

КОМИТЕ Т 

Чл. 5 във връзка с § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби във връзка с чл. 4 
ЗЗДискр забранява всяко слово, което накърнява достойнството на човека и създава за 

него обидна или враждебна среда (тормоз) и го обявява за форма на дискриминация. Чл. 5 
във връзка с чл. 4 ЗЗДискр забранява и подбуждането към дискриминация, като отделна 
форма на дискриминация. Предвидена е гражданска и административна отговорност за 

тези закононарушения (чл. 71 и чл. 78-81 ЗЗДискр). 

КЗД има константна прогресивна практика, определяща враждебната реч като 

закононарушение. 16 

ВАС1 7 и гражданските съдилища18 също обявяват враждебното слово за незаконно. 

6. Препоръчителни международноправни стандарти 

Преrюръка .N2 R (97) 21 относно медиите и насърчаване на култура на 

толерантност19 подчертава специалната роля, която медиите могат да и:щграят за 
насърчаване на култура на толерантност и препоръчва на държавните органи да 

насърчават медиите да "избягват унизителното и стереотипно изобразяване на члено~е на 

културни, етнически и религиозни общности", "да представят поведението на отделния 

човек, без да . го свързват с принадлежността му към такива общности, когато тази 

принадлежност е без значение", и да изобразяват тези общности "по балансиран и 

. обективен начин, и който отразява гледната точка и на самите общности", да се 

противопоставят на "основанията за нетолерантни забележки, отправени от говорещите по 

време на интервюта, репортажи, дискусионни програми и др.". 

Заключение: 

Изложените правни норми и съдебна практика налагат следните изводи за правния 

режим на враждебната реч в България : 

Враждебната реч не се ползва с конституцИонната и международноправна закрила, 
предоставяна на свободата на словото. Напротив, тя е незаконна и подлежи на 

санкциониране, тъй като накърнява достойнството на личността и не допринася за 

демократичния обществен дебат. Враждебната реч представлява злоупотреба със 

свободата на словото. Правото на човешко достойнство включва правото на свобода от 

16 

17 
Вж., например, решения .N'2 73 от 11.05.2009 r ., .N'2 67 от 27.04.2009 r. и .N'2 126 от 10.07.2009 r . 
Вж., наnример, решения .N'2 14472 от 01.12.2009 r. на 5-членен състав и .N'2 9983 от 23.07.2009 r . на 3-

членен състав. 
18 Вж., например, решенията на 42-ри състав на Софийски районен съд по гр. д. N2 2860/2006 r. и на 
П-ри Г въззивен състав на Софийски градски съд по гр. д. N2 3371/2007 r. 
19 Достъпна в Интернет на адрес : 
http://www. coe.int/T/Eihшnan _rights/media/4 _ Documentary _ Resources/CМ/Rec( 1997)021 &ExpMem _ en.asp . 
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враждебна реч. Конституцията, НК и ЗЗДискр забраняват враждебната реч. За 

накърняването на човешкото достойнство е предвидена наказателна, административна и 

гражданска отговорност. По силата на международното право България е длъжна да 

забрани и преследва враждебната реч със средствата на закона. Държавните органи са 

длъжни ефективно да прилагат законовите забрани за враждебна реч. 

30.03.2011 г. адв. Даниела Фъртунова, 

Организатор в Правна програма, 

Български хелзинкски комитет 
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